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（二）根據法例的規定，准許免職及解除編制外合同、散

位合同及個人勞動合同；

（三）以澳門特別行政區的名義，簽訂所有與科技委員會

秘書處人員有關的編制外合同、散位合同及個人勞動合同；

二、本轉授予的權限不妨礙收回權、監管權及廢止權的行

使。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、自二零零九年十二月二十日起，由科技委員會秘書處

秘書長在本轉授權範圍內所作的行為，均予以追認。

五、本批示自公佈翌日起生效。

二零一零年一月十四日

運輸工務司司長 劉仕堯

更 正

鑒於公佈於二零零九年十二月二十三日第五十一期《澳門

特別行政區公報》第二組副刊內，有關轉授權予運輸基建辦公

室主任李鎮東的第68/2009號運輸工務司司長批示有不正確之

處，現更正如下：

原文為：“（十四）按照（十三）項轉授予的權限，批准

根據現行有關法例所載的公共承攬工程的後加或後減工程；”

應改為：“（十四）按照（十二）項轉授予的權限，批

准根據現行有關法例所載的公共承攬工程的後加或後減工

程；”。

二零一零年一月十四日

運輸工務司司長 劉仕堯

–––––––

二零一零年一月十五日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任  黃振東

廉  政  公  署

批 示 摘 錄

摘錄自廉政專員於二零零九年十二月十日批示如下：

李力學士——根據第10/2000號法律第十六條和第三十

條、第3/2009號行政法規第三十條第一款，以及十二月二十一

2) Conceder a exoneração e a rescisão dos contratos além do 
quadro, de assalariamento e individual de trabalho, nos termos 
legais;

3) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os contratos além do quadro, de assalariamen-
to e individual de trabalho relativos a pessoal do secretariado 
do Conselho de Ciência e Tecnologia;

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação, superintendência e revogação.

3. Dos actos praticados ao abrigo desta subdelegação cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo secretá-
rio-geral do secretariado do Conselho de Ciência e Tecnologia, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 20 de De-
zembro de 2009.

5. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação. 

14 de Janeiro de 2010.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.

Rectificação

Verificando-se uma inexactidão no Despacho do Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas n.º 68/2009, publicado 
no Suplemento ao Boletim Oficial n.º 51/2009, II Série, de 23 
de Dezembro, respeitante à subdelegação de competências no 
coor denador do Gabinete para as Infra-estruturas de Transpor-
tes, Lei Chan Tong, procede-se à sua rectificação.

Assim, onde se lê:

«14) Autorizar a realização de trabalhos a mais e autorizar 
trabalhos a menos, em empreitadas de obras públicas, cuja com-
petência é subdelegada, nos termos da alínea 13), decorrentes 
da legislação em vigor sobre a matéria;»

deve ler-se: 

«14) Autorizar a realização de trabalhos a mais e autorizar 
trabalhos a menos, em empreitadas de obras públicas, cuja com-
petência é subdelegada nos termos da alínea 12), decorrentes da 
legislação em vigor sobre a matéria;».

14 de Janeiro de 2010.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 15 de Janeiro de 2010. — O Chefe do Gabinete, Wong Chan 
Tong.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 10 de Dezembro de 2009: 

Licenciado Lee Lek — contratado além do quadro, pelo perío-
do de seis meses, como adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 




